Nr. Lyndelse Friskole

Kirkestien 2-4, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Tlf. 63 900 100
Fax 63 900 105

Tirsdagsnyt den 10-10-2017
Kommende aktiviteter:
D. 11. oktober
Møde vedr. Julebazar kl. 17.00. Der skal komme
mindst en julebazars-repræsentant fra 1.-9. klasse.
D. 13. oktober
Skolernes motionsdag. Skoledagen slutter 12.50
D. 25. oktober
Spiren Open by Night 17.00-19.00
D. 26. oktober
SSP-forældremøde 2. klasse d. 26. oktober kl. 17.00-18.00.
Emne: Selvkontrol, social kapital og sociale medier.
SSP-forældremøde 4. klasse d. 26. oktober kl. 18.00-19.00
Emne: Selvkontrol, social kapital og sociale medier.
D. 27. oktober
Personalet skal til Fælles Friskoledag med de andre friskoler i
Fåborg Midtfyn kommune. Skoledagen slutter derfor kl. 12.00.
D. 2. november
Åben Skole kl.16-18

Afdelingsleder i Spiren
Så lykkedes det 
Vi har fået ansat en afdelingsleder i Spiren. Hun hedder Henriette Anderson og er 45 år.
Henriette starter d. 1. december.
Åben skole d. 2. november fra kl. 16.00-18.00
D. 2. november holder vi Åben Skole, hvor alle interesserede kan komme og se skolen.
Der vil være forskellige værksteder, musikalske indslag, udstillinger m.m. Der vi ligeledes
være mulighed for at snakke med ansatte, forældre og elever.
Vi inviterer de kommende børnehaveklassebørn til denne dag, men I må meget gerne
også opfordre andre, der kunne være interesserede i at se vores skole, til at kigge forbi.
Tak for en god skolefest i fredag 
En særlig tak til 6.-7. klasse for en flot forestilling, og til 4. klasses forældre, som stod for
caféen, samt 8. og 9. klasse som stod for biograf og diskotek. Det er dejligt, at I vil gøre en
ekstra indsats til glæde for os alle, der deltog i skolefesten.

Skolernes Motionsløb 2017
Så er det på fredag, vi skal løbe!
Dagen starter med forskellige aktiviteter og lege, inden 0.-6. kl. skal ud på ruten. 7.-9. kl.
har enten mulighed for at spille hockeyturnering eller løbe. Husk, tøj der passer til vejret.
Tak til de forældre/bedsteforældre der har meldt sig under fanerne som "trafikposter",
således at vores børn kan komme sikkert rundt på ruten. (Vi mødes på lærerværelset kl.
10.40)
Vi ses til en sjov og aktiv dag!
Carsten og Irene

Spiren
Husk at tømme garderoben i Spiren fredag den 13/10.18 og opdater den til
efterårsvejret…. (ekstra af det hele) når det bliver mandag efter ferien!
ALTSÅ TØMMES FØR FERIEN OG FYLDES IGEN EFTER FERIEN!
Hjælp søges
Fredag d. 27. oktober skal hele personalet deltage i en fælles friskoledag sammen med de
andre friskoler i kommunen. Skoledagen slutter derfor kl. 12.00. Vi efterlyser derfor
forældre, der har lyst til at ”overtage” Spiren fra 12.00-16.30, således at vi kan tage af sted
HELE personalet. Har I mulighed for at hjælpe, må I meget gerne hurtigst muligt give
besked til Spiren.
Har man mulighed for at hente sit barn tidligt denne dag, vil det være dejligt 
Busbørn
Når vi har særlige arrangementer, hvor skoledagen slutter
tidligere end det normale skema, og hvor der ikke kører
busser, må busbørn gerne gå i Spiren, indtil deres bus
kommer, også selvom de er ældre end 3. klasse. Man skal
dog på forhånd give Spirepersonalet besked herom.

